
 

 

ABSTRAK 
 

Elma Novitaningrum : Tasawuf dan Perbaikan Akhlak Remaja (Studi Kasus 

Remaja Inabah XX di Pondok Pesantren Suryalaya)  

Masa remaja adalah masa peralihan antara masa kanak – kanak menuju 

masa dewasa.  Pada masa ini para remaja sering melakukan tindakan yang tidak 

sesuai dengan akhlak terpuji. Tindakan yang dilakukan seperti mencuri, berbohong, 

menggunakan narkotika, pembunuhan dan lain – lain. Adapun pendekatan tasawuf 

dilakukan untuk mengembalikan akhlak para remaja dari tindakan yang tidak 

terpuji. Didalam pendekatan tasawuf ada tahapan yang harus dilalui oleh seorang 

individu yaitu tahapan takhalli, tahalli dan tajalli. Maka dari itu penulis 

merumuskan beberapa pertanyaan diantaranya, apa faktor penyebab terjadinya 

kenakalan yang dilakukan oleh para remaja Inabah XX di Pondok Pesantren 

Suryalaya, seperti apa bentuk kenakalan yang dialami oleh remaja Inabah XX dan 

bagaimana metode tasawuf dalam memperbaiki akhlak para remaja Inabah XX di 

Pondok Pesantren Suryalaya.  

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya 

kenakalan yang dilakukan oleh para remaja Inabah XX di Pondok Pesantren 

Suryalaya, untuk mengetahui bentuk kenakalan yang dilakukan oleh remaja Inabah 

XX dan untuk mengetahui metode tasawuf yang digunakan dalam memperbaiki 

akhlak para remaja Inabah XX di Pondok Pesantren Suryalaya. 

Jenis penelitian ini merupakan penelitian studi kasus yang bertujuan untuk 

mendapatkan latar belakang atas kasus yang terjadi dilapangan dan interaksi yang 

terjadi. Metode penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data yaitu melalui 

observasi, wawancara dan studi kepustakaan. Sedangkan metode analisanya 

menggunakan deskriptif dan pendekatan kualitatif 

Hasil dari penelitian ini adalah terjadinya kenakalan pada remaja 

disebabkan oleh faktor keluarga dan teman. Bentuk kenakalan yang dilakukan oleh 

remaja bina Inabah adalah penyalahgunaan narkotika, psikotropika, zat adiktif dan 

kurangnya semangat untuk pergi ke sekolah. Perubahan yang terjadi pada anak 

remaja yang terdiri dari anak bina Inabah adalah dengan metode tasawuf yang berisi 

tentang takhalli, tahalli dan tajalli yang diterapkan melalui amaliah Thariqah 

Qadiriyyah wa Naqsabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya.  

Keywoord : Tasawuf, Akhlak, Remaja 

 


